
Zápisnica 

z  12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Litmanovej, 

konaného dňa 23.09.2020 

______________________________________________________________ 

 

 

Prítomní:  Mgr. Nataša Hlinková, starostka obce 

Poslanci:    Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková,  Marián Kuščák,  

                   Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký,  

Ostatní:  Ing. Lukáš Rusiňak, Ivana Sokoľáková  – zamestnanci obce. 

Mária Tomková – kontrolórka obce  

Zdenko Vislocký, Ing. Peter Repáň 

 

 

1.  

Otvorenie zasadnutia, určenie zapisovateľa, voľba návrhovej komisie a 

overovateľov zápisnice 

 
12. zasadnutie OZ začalo o 15:30 hod. za sprísnených hygienických opatrení. 

Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/ otvorila a viedla starostka obce Mgr. 

Nataša Hlinková, ktorá privítala všetkých a konštatovala, že OZ je zasadania schopné so 4 

poslancami. Starostka informovala o programe zasadnutia, ktorý bol poslancom vopred 

doručený a bol obsahom pozvánky.  

Program bol v zákonnej lehote zverejnený na webstránke obce a úradnej tabuli. 

Poslanci program schválili, OZ určilo za zapisovateľa Ivanu Sokoľákovú, zvolilo NK a 

overovateľov zápisnice: Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák. 
 

Program zasadnutia:  

 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, voľba NK a overovateľov zápisnice, schválenie 

programu 12. zasadnutia OZ.  

2. Kontrola plnenia uznesení z 11. zasadnutia OZ. 

3. Informácia o možnosti jednoduchých pozemkových úprav – firma Progres, Prešov 

4. Projekt MŠ - Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, Kód projektu: 

310041K313, č. zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K313 – informácia o ukončení 

5. Vysporiadanie pozemkov v lokalite Luhy pre účel vybudovania chodníka – priebežná 

informácia. 

6. Dopravné značenie v obci – predloženie návrhu. 

7. Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov. 

8. Rôzne. 

9. Záver. 

 

 

 



Uznesenie č. 1/12/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová v súlade s § 12 odst. 5 zákona č. 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení v z.n.p. 

a) schvaľuje program zasadnutia OZ podľa doloženej pozvánky,  

b) volí NK a overovateľov zápisnice: Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák 

c) určuje za zapisovateľa: Ivana Sokoľáková. 

 

Hlasovanie: 

Za: 4 Mgr. Nadežda Hlinková, Ing. Jaroslav Rusiňak, Ing. Peter Rusiňák,  

Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0 Zdržalo sa: 0  Neprítomní: 3  Nehlasovali: 0 

 

 

2. 

Kontrola uznesení z 11. zasadnutia OZ 

 
V tomto bode vystúpila starostka obce Mgr. Nataša Hlinková a predložila plnenie  

uznesení z 11. riadneho zasadnutia OZ. Skonštatovala, že uznesenie 7/11/2020 nebolo 

splnené, pretože ani do dňa, kedy bolo OZ, nebol predložený zo strany predsedu DHZO 

skutočný inventarizačný súpis fyzickej kontroly majetku DHZO, ktorý sa mal porovnať 

s pripravenou zostavou majetku obce.  

Podľa uznesenia 11/11/2020 žiadateľ p. Miroslav Hlinka elektroniky doručil 

vypracovaný návrh geometrického plánu pred dňom OZ.  

Všetky ostatné uznesenia sú splnené. Kontrola uznesení je prílohou zápisnice. 

 

Uznesenie č. 2/12/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu o plnení 

uznesení z 11. zasadnutia OZ.  

 

 

3.   

Informácia o možnosti jednoduchých pozemkových úprav – firma Progres, 

Prešov 

 

Ing. Peter Repáň, zástupca firmy Progres Prešov sa osobne zúčastnil úvodnej časti 

zasadnutia OZ. Menovaný prítomným podrobne vysvetlil, aké sú možnosti a podmienky pri 

vykonávaní jednoduchých pozemkových úprav. Dôvodom záujmu OZ o výklad postupu 

jednotlivých krokov je potreba  riešiť výstavu  rodinných domov v katastrálnom území Obce 

Litmanová. Zároveň zástupca Firmy Progres odporúčal OZ navrhnúť vyhovujúce pozemky za 

účelom vytvorenia stavebných parciel na možnú  výstavbu rodinných domov v rozmerovom súčte 

min. 2 ha Súčasťou celého procesu bude aj komplexná urbanistická štúdia. 

 

Počas prezentácie sa dodatočne dostali -  p. Lukáš Hlinka, 15:45 hod., p.  Marián 

Kuščák, 15:55 hod.  a následne Mgr. Zdenko Vislocký o 16:20 hod.. 

Uznesenie č. 3/12/2020 



Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informácie o možnosti 

jednoduchých pozemkových úprav. 

4.   

Projekt MŠ - Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, Kód 

projektu: 310041K313, č. zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/K313 – 

informácia o ukončení 

 
Starostka obce informovala o ukončení stavebných prác v MŠ, ktoré súvisia 

s realizáciou Projektu. Dňa 02.09.2020 sa tak mohli otvoriť brány materskej školy pre 15 detí. 

V interiéry sa v súčasnosti realizujú ešte viaceré úpravy a drobné opravy, ktoré si obec hradí 

z vlastných zdrojov. Celkové oprávnené výdavky sú v sume 385 210,09 EUR, výška NFP je 

365 949,59 EUR, vlastné zdroje obce boli  19 260,50 EUR a časový harmonogram:  4/2017 - 

11/2020. Konkrétny cieľ -  310040041 - 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke 

verejných budov. 

Uznesenie č. 4/12/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informácie o Projekte MŠ - 

Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy, Kód projektu: 310041K313, č. zmluvy: 

KŽP-PO4-SC431-2017-19/K313 – informácia o jeho ukončení.  

 

 

5.  

Vysporiadanie pozemkov v lokalite Luhy pre účel vybudovania chodníka – 

priebežná informácia 

 
V tomto bode boli prítomní informovaní o odoslaní písomnej výzvy - žiadosti 

spoluvlastníkom pozemkov v lokalite Luhy. Občania môžu zvážiť tri možnosti (zámena, 

darovanie alebo predaj).  Z dôvodu všeobecného záujmu a dlhodobo plánovanej výstavby chodníka, 

ktorý prispeje k bezpečnosti chodcov, má obec záujem o vysporiadanie týchto pozemkov. 

 
Uznesenie č. 5/12/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie priebežnú informáciu 

postupného procesu vysporiadania pozemkov v lokalite Luhy pre účel vybudovania chodníka. 

 

 

6. 

Dopravné značenie v obci – predloženie návrhu 
 

Obec obdŕžala opakovane podnety na riešenie parkovania na okraji hlavnej cesty 

v obci smerom hore od obecného úradu na koniec dediny, smer Hora Zvir. Po konzultácii 

s dopravným inšpektorátom bolo odporúčané, v prípade parkovania áut riešiť kolízie 

nahlásením priestupku. Cesta v danom úseku nespĺňa parametre na  ich parkovanie.  

Taktiež sa odporúča umiestniť zrkadlo na miestnej komunikácii obce, z dôvodu 

bezpečnejšieho a prehľadnejšieho výjazdu z križovatiek.  

 

Uznesenie č. 6/12/2020 



Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informácie o potrebe dopravného 

značenia v obci a riešenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a navrhuje 

prostredníctvom SMS a oznamu v obecnom rozhlase upozorniť občanov na zákaz parkovania. 

 

7. 

Žiadosti občanov o odkúpenie pozemkov 

 
A. 

Miroslav Hlinka, Litmanová 134 - Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku na 

parcelách 307/2, 301, 302/2, 570/11 so zámerom legálneho prechodu k rodinnému domu. 

 

Žiadateľ p. Miroslav Hlinka elektronicky doručil vypracovaný návrh geometrického plánu 

pred dňom OZ. OZ zverejní zámer odpredaja, s ktorým súhlasí, po  doplnenie presných  m2 

podľa zapísaného  GP .  

 

 

B. 

Ľubomír Šesták, Jarabina 3, 065 31 Jarabina – Žiadosť o odkúpenie obecného  

pozemku na parcelách C 578/11 = 671m2, C 578/15 = 54 m2, E 1391/1 = 137 m2, E 1392/1 = 

125 m2, E 1393 = 288m2, E 1394 = 177m2. 

 

OZ v súčasnosti nerozhodne, a to z dôvodu riešenia a zisťovania možnosti IBV v danej 

lokalite. 

 

 

C. 

Jozef Eliáš, Litmanová 137, 065 31 Jarabina - Doplnenie účelu odkúpenia obecného 

pozemku vo výmere cca 50m2 na parcele 570/5 na kôlňu pre uskladnenie náradia či rôznej 

techniky. 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová sa zaoberalo touto žiadosťou znova, po 

doplnení účelu odkúpenia pozemku a dospelo k záveru, že nesúhlasí s predajom obecného 

pozemku. 

 

 

Uznesenie č. 7/12/2020 

Obecné zastupiteľstvo nesúhlasí s predajom obecného pozemku, parcela č. KN-C 

570/5 zapísanej v KÚ Litmanová, pre Jozef Eliáš, Litmanová 137. 

 

Hlasovanie: 

Za: 6 Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0 Zdržalo sa: 0  Neprítomný: 1 Ing. Martin Hlinka  Nehlasovali: 0 

 

 

8. 

Rôzne 

 
V bode rôzne starostka informovala o: 



 

 cenovej ponuke na projekčné práce – Kanalizácia v obci na spracovanie projektovej štúdie 

od firmy IKF, pre výstavbu kanalizačnej siete v obci, zároveň uviedla, že požiada aj iné 

firmy o vyjadrenie,   

 možnostiach  realizácie sociálneho podniku v súvislosti so sociálnou ekonomikou,  

 výzve Ministerstva hospodárstva SR k dotácii na výstavbu nabíjacích staníc pre 

elektromobily, 

 návrhoch občanov na zmenu autobusovej dopravy, ktoré boli odoslané na VÚC Prešov, 

a to aj po konzultácii so starostkou susediacej obce Jarabina, 

 poškodenosti mostov a miestnej komunikácie a o možnostiach opravy, 

 potrebe nevyhnutne riešiť – vybudovať priepusty, keďže v prípadoch silnejších 

prívalových dažďov dochádza k poškodeniu majetku – napr. poškodená miestna 

komunikácia,   

 potrebe zakúpenia hydrantu, o výmene a zakúpení nových ventilov vo vodojeme 

a napojenie vodojemu,  ako stavby na elektrinu. 

Uznesenie č. 8/12/2020 

Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová berie na vedomie informáciu starostky.  

 

 

 V tomto bode starostka tiež navrhla zmenu v pracovnom úväzku, platnú od 01.10.2020 

a to zvýšením úväzku HK z 0,1 na úväzok 0,2. 

 

Uznesenie č. 9/12/2020 

 Obecné zastupiteľstvo Obce Litmanová schvaľuje zvýšenie úväzku HK z 0,1 na 

úväzok 0,2. 

Hlasovanie: 

Za: 6 Lukáš Hlinka, Mgr. Nadežda Hlinková, Marián Kuščák, Ing. Jaroslav Rusiňak, 

Ing. Peter Rusiňák, Mgr. Vasiľ Vislocký 

Proti: 0 Zdržalo sa: 0  Neprítomný: 1 Ing. Martin Hlinka  Nehlasovali: 0 

 

 

10.  

Záver 

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka poďakovala prítomným za účasť 

a zasadnutie OZ ukončila o 19:30 hod. 

Zapísal/(a): Ivana Sokoľáková 

 

V Litmanovej 02.10.2020 

 

                                                                                                        ........................................... 

                                                                                                             Mgr. Nataša Hlinková 

                                                                                                                     starostka obce 

Overovatelia:  

 

Ing. Jaroslav Rusiňak                 ......................................... 



 

Ing. Peter Rusiňák       ......................................... 


